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PRAKTYCZNY PORADNIK PRAWA SPADKOWEGO WRAZ ZE 

WZORAMI PISM  

 przepisy prawa spadkowego zebrane w całość; 

 pouczenia prawne; 

 podstawy prawne opłat w sprawach spadkowych; 

 praktyczne przykłady z życia wzięte; 

 pod każdym artykułem podsumowanie; 

 wybrane orzecznictwo sądowe; 

 najważniejsze zagadnienia wyodrębnione z tekstu; 

 31 wzorów pism w sprawach spadkowych; 

 przepisy prawa podatkowego związane ze spadkiem. 

Dzięki poradnikowi będziesz wiedział: 

1. Jak przeprowadzić procedurę spadkową; 

2. Jak napisać pismo do sądu w sprawie spadku; 

3. Gdzie złożyć pozew o zachowek; 

4. Na czym polega różnica pomiędzy dziedziczeniem 

testamentowym, a ustawowym; 

5. Jak sporządzić testament; 

6. W jaki sposób podzielić spadek w drodze działu spadku; 

7. Jakie obowiązki masz względem urzędu skarbowego 

w związku ze spadkiem; 

8. Jakie są podstawy prawne opłat sądowych; 



 

 

9. Wszystko o zawiłych przepisach prawa spadkowego na 

podstawie jasnych przykładów praktycznych; 

10. W jaki sposób nie dziedziczyć długów spadkowych. 

 

P R Z E D M O W A  

Opracowanie niniejsze przeznaczone jest dla studentów prawa, 

administracji, ekonomii, zarządzania oraz osób niezwiązanych ze 

stosowaniem prawa. Może być wykorzystane również przez 

prawników praktyków, zajmujących się na co dzień zagadnieniami 

prawa cywilnego.  

Prawo cywilne uznawane jest za najobszerniejszą gałąź prawa, 

które ulega częstym zmianom, zaś wchodzące w jego skład 

prawo spadkowe - m.in., ze względu na liczne przepisy wiążące 

się z ułamkowymi częściami spadku – jest bezpośrednim 

wyrazem jednego z bardziej skomplikowanych obszarów tegoż 

prawa.  

Celem skryptu jest kompleksowe omówienie pojęć, instytucji, 

zasad oraz przepisów umieszczonych w kodeksie cywilnym, 

a dodatkowo zagadnień prawnych, znajdujących się w innych 

aktach prawnych, związanych z procedurą spadkową.  

Wszystkie zagadnienia przedstawione w poradniku 

charakteryzują się specjalną korektą językową, zbliżoną do 

języka potocznego, której celem było umożliwienie praktycznego 

zrozumienia skomplikowanego języka prawniczego przez osoby, 

które nie zajmują się zawodowo stosowaniem prawa. W skrypcie 

zawarto wielostopniową analizę dostępnych w literaturze, 

orzecznictwie sądowym oraz doktrynie publikacji i wybrano 



 

 

z nich elementy, które kompleksowo i w sposób najbardziej 

przystępny oraz zrozumiały omawiają przedmiotową materię 

w różnych wariantach.  

Wiele też czasu poświęcono na rozłożenie poszczególnych 

przepisów, ze scalonej całości, na uporządkowaną w punktach, 

bardziej czytelną wersję, co powinno umożliwić pełne zapamiętanie 

ich charakterystycznych elementów. Dodatkowym walorem 

poradnika winny być praktyczne przykłady, opracowane 

na  podstawie szczególnie skomplikowanych przepisów, 

przedstawienie ciekawszych poglądów orzecznictwa, wyróżnienie 

zagadnień szczególnie istotnych, w formie zakładki – istotne, 

a zwłaszcza końcowe podsumowanie, stanowiące konkluzję całości 

tekstu. Całość skryptu została wzbogacona o niezwykle pomocne 

wzory pism, potrzebnych do codziennego i prawidłowego 

poruszania się w skomplikowanej procedurze prawa spadkowego, 

z którą wcześniej lub później styka się każdego z nas. 

Pomocne w lekturze może okazać się również pogrupowanie 

przepisów w sposób chronologiczny, łączący różne zagadnienia 

związane z samym spadkiem, testamentem, zapisami 

i poleceniami testamentowymi oraz zachowkiem, co winno 

umożliwić szybsze znalezienie określonych rozwiązań prawnych, 

w oparciu o analogię.  

Wnikliwa lektura niniejszej pracy powinna rozwiać wszelkie 

wątpliwości związane z przedmiotem prawa spadkowego, 

uwzględniając stan prawny z marca 2014 roku. 

Mam nadzieję, że szczegółowo dobrana tematyka różnorodnych 

aspektów prawnych problemu, które zostały omówione przez 

różnych autorów, a następnie starannie wyselekcjonowane 



 

 

w niniejszej publikacji, w pełni zaspokoi potrzeby i gusta 

licznych czytelników. 

Nowy Sącz, marzec 2014 roku. 

Autor: Mariusz Korcyl 

W  J A K I  S P O S Ó B  M O Ż N A  P O W O Ł A Ć  

S P A D K O B I E R C Ó W ?  

Do powołania spadkobiercy, a zatem powołania do spadku lub 

inaczej powołania do dziedziczenia dochodzi na mocy 

testamentu, lub gdy jego brak na podstawie ustawy. Jak wygląda 

więc procedura powołania spadkobiercy? 

USTANOWIENIE SPADKOBIERCY 

Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną 

lub kilka osób (art. 959 k.c.) 

ISTOTNE: Uprawnienie do powołania do spadku wynika za 

swobody testowania. 

CO NA TO SĄD? 

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 kwietnia 1998 

r., sygn. akt I CKU 35/98 - gdy nie nastąpiło powołanie jednej lub 

kilku osób do spadku jako ogółu praw i obowiązków spadkodawcy, 

lecz rozrządzenie spadkodawcy przybrało formę przeznaczenia 

określonej osobie poszczególnych przedmiotów majątkowych, 

wówczas: 1. Osoba ta dziedziczy cały spadek jako spadkobierca 

testamentowy, o ile przedmioty te wyczerpały cały spadek (art. 961 

k.c.) albo spadek dziedziczą spadkobiercy ustawowi, którzy są 

zobowiązani do wykonania zapisu (art.968 k.c.), o ile przedmioty 



 

 

przeznaczone w testamencie dla danej osoby nie wyczerpują prawie 

całego spadku. 

RÓWNOŚC UDZIAŁÓW 

Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części 

spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów 

spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych (art. 960 

k.c.). 

ISTOTNE: Powołanie do części spadku oznacza, że 

w pozostałej części spadku będzie miało dziedziczenie 

ustawowe. 

TRAKTOWANIE ZAPISOBIORCY JAK SPADKOBIERCY 

Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie 

w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które 

wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie 

wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę 

powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie 

testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te 

poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku 

w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi 

wartości przeznaczonych im przedmiotów (art. 961 k.c.). 

 


